Rulletærte

Rulletærte
125 g smør
125 g flormelis
3 æg
2 tsk. bagepulver
200 g mel







Det blødgjorte smør røres med flormelis
Æggene tilsættes et ad gangen
Melet blandes med bagepulver og tilsættes
En bageplade ombukkes med bagepapir med en 3 cm høj kant
Dejen udbredes på bagepladen
Bages i ca. 10 minutter ved 170°

Liggende på den varme plade smøres hurtigt et lag ribsgele, hindbær- eller
jordbærmarmelade på. Rulles fra den lange side. Efterhånden som den rulles
op, trækkes papiret af.
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Fru Heymans Kage

Fru Heymans Kage
125 g smør
185 g sukker
2 æg
3 spsk. citronsaft eller 1 tsk. vaniljeessens
250 g mel
1 spsk. bagepulver
1 dl mælk
Det blødgjorte smør røres med sukker
Æggene tilsættes et ad gangen
Tilsæt citronsaft eller vaniljeessens
Mel blandet med bagepulveret tilsættes lidt ad gangen

skiftevis med mælken
 Dejen hældes i en aflang smurt bageform
 Bages i ca. 1¼ time ved 160°
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Kiks Chokoladekage

Kiks Chokoladekage
250 g mørk chokolade  1 spsk. kakao
1,25 dl mælk  2 pasteuriserede æggeblommer
5 spsk. sukker  200 g palmin
2 pasteuriserede æggehvider  firkantede kiks
Chokoladen smeltes i mælken
Æggeblommerne røres hvide med sukkeret

 Kakao tilsættes
 Æggemassen blandes i chokoladen
Palminen smeltes og tilsættes chokolademassen lidt ad gangen

– begge dele må kun være lunkne
 De stiftpiskede æggehvider tilsættes
Chokolademasse og kiks lægges lagvis i en aflang form, som er foret

med bagepapir
 Sættes til afkøling i køleskab
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Møllegård i Osted.

Havrekiks

Havrekiks
250 g havregryn
125 g mel
60 g sukker
125 g smør
1,25 dl mælk
½ tsk. hjortetaksalt
Havregryn og mel blandes med sukker og hjortetaksalt
 Smørret smuldres i
 Dejen æltes sammen med mælken
U
drulles på et meldrysset bord og udstikkes med en udstiksform
eller et glas i passende størrelse
 Prikkes med en gaffel
 Bages midt i ovnen i 7- 8 minutter ved 190°
 Afkøles på en bagerist og gemmes i en dåse med tætsluttende låg
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